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Des que l’ex-regidora d’Esquerra Republicana va decidir saltar-se una de-
cisió de l’assemblea d’ERC Cervelló i entrar a formar part del que molts 
considerem el pitjor govern municipal després de l’època Morán, a ERC 

Cervelló vivim una nova etapa. Durant aquests mesos hem pogut viure en prime-
ra persona com l’Ajuntament tracta als ciutadans de Cervelló. Sense regidors, 
i per tant sense tenir informació privilegiada, hem pogut comprovar com qual-
sevol altre veí o veïna del nostre poble la gran desinformació que hi ha sobre 
temes tan vitals com els pressupostos. Els cervellonencs tenim un Ajuntament 
que malgrat trobar-se al vell mig del poble massa sovint ens queda molt llunyà.

A ERC Cervelló tenim ganes de fer un Ajuntament proper, actiu, treballador, viu, 
que la gent se senti propi. En definitiva fer allò que hauria de ser normal, con-
vertir l’Ajuntament en la casa de tots. Però de veritat. Aquestes no són paraules 
buides, xerrameca típica de polítics que acaba en promeses incomplertes. És 
diferent perquè proposem mesures concretes. Abans parlàvem de la desinfor-
mació que hi ha dels pressupostos, oi? Doncs bé, per què no fem un debat 
ciutadà abans de l’aprovació de cada pressupost, enlloc de votar-los d’amagat 
a un ple al matí, quan no hi ha ningú? Per què no fem uns pressupostos partici-
patius on hi hagi una partida que es destini a iniciatives de la gent del poble, tal 
i com ja fa anys que es fa amb èxit a municipis tan propers com Molins de Rei? 
Involucrar als veïns i veïnes de Cervelló en les activitats que fa l’Ajuntament és 
la millor manera d’apropar l’administració. Nosaltres ho tenim clar, les coses 
del poble són coses de tots i per tant hem d’estar informats i decidir-les plegats.
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El darrer cap de setmana 
de novembre una onada de 
solidaritat es va apoderar 
del nostre poble. El Gran Re-
capte d’Aliments va arribar 
al supermercat del centre 
del municipi i entre tots vam 
col·laborar en la mesura que 
vam poder a recollir aliments 
com pasta, arròs o llet. A 
més durant aquella setmana 
les nostres escoles també 
van estar recollint menjar. 
Tot plegat per tal de recollir 
arreu de Catalunya 4 milions 
de quilos, l’objectiu que el 
Banc d’Aliments s’havia 
marcat com a objectiu per a 
aquesta sisena edició i que 
s’ha superat amb escreix.

Tota aquesta mobilització, 
tant la dels catalans i cer-
vellonencs com la dels més 
de 20 mil voluntaris que van 
fer possible el Gran Recapte, 
tenia com a objectiu abastir 
a les famílies més necessita-
des, especialment ara que la 
crisi econòmica ha agreujat 
una situació complicada que 
cada cop es va fent més in-
suportable per l’augment de 
gent que necessita ajuda.

Evidentment Cervelló no és 
aliè a aquesta problemàtica 
i cal agrair moltíssim la fei-
na d’entitats com Càritas o 
Cervelló Solidari que ajuden 
a passar una mica millor el 
dia a dia dels veïns que més 
pateixen, especialment ara 
que s’acosten dates tan as-
senyalades.

UN POBLE SOLIDARIFEM-HO DIFERENT,
FEM-HO ENTRE TOTS

Irina Moreno
Militant 
d’ERC Cervelló



No m’agrada que hi hagi més de 600 
persones a l’atur a Cervelló

M’agrada el nou concepte de Pastorets 
que està preparant Som-Hi-Li

ERC OPINA...
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Respondre a les preocupacions de les persones, donar 
solucions de manera ràpida també ha de ser la prioritat 
màxima del nostre Ajuntament (enlloc de, per exemple, 
trigar setmanes i setmanes a respondre instàncies). 
Per mi ser alcalde o formar part d’un equip de govern 
no vol dir fer-se la foto, fer el que alguns anomenen 
“politiqueo”, sinó que es tracta de ser-hi sempre, fent 
costat, donant suport a les entitats i a les persones que 
ho necessitin, tothom. Vol dir ser útil, tant als que t’han 
votat, com als que no.
Aquesta visió de la política municipal, de la política al 
servei de la gent, no és només meva, sinó que tot l’equip 
d’ERC Cervelló la compartim. Som molt conscients que 
fer front als problemes dels cervellonencs (que en són 
molts, masses) és una tasca enorme i un repte difícil, 
però volem fer-hi front perquè tenim la il·lusió de trans-
formar Cervelló cap a on tots vulguem i decidim, tenim 
ganes de fer un nou Cervelló amb l’ajuda de tots.

Gestionar un poble no és una cosa gens fàcil. Per go-
vernar un ajuntament cal molta força, entusiasme i 
voluntat, però també coneixements, estudis i molta 
mà esquerra. Que els ajuntaments són l’administració 
més propera és un tòpic molt repetit però totalment 
cert. Quan una persona té un problema, sigui pe-
tit o sigui gran, a on és dirigeix? Doncs ràpidament 
s’adreça a l’ajuntament, l’administració que té més a 
la vora, que coneix.
Són els ajuntaments qui han d’ajudar a les petites i 
mitjanes empreses a tenir en regla tot el paperam, 
qui ha de resoldre temes urbanístics, fer-se responsa-
ble de l’entorn natural, tenir uns bons serveis socials, 
atendre les necessitats de la comunitat educativa, 
vetllar pel benestar de la gent gran, posar-se al ser-
vei dels joves... A l’Ajuntament es reben els problemes 
dels veïns de primera mà sense importar si un tema 
és competència de la Diputació o tal altre de la Gene-
ralitat. Josep Ramon Mut

Alcaldable d’ERC Cervelló

NO ÉS UN JOC DE NENS

ERC Cervelló 
us desitgem bones festes!
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